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Løft blikket
Av: Per Birkeli, daglig leder Norea Mediemisjon

– Mange kristne synes å være svært nærsynte, sa en venn 
av meg. – I mange tilfeller evner de ikke å se lenger enn 
til kommunegrensen.

Bakgrunnen for uttalelsen var en samtale omkring 
misjonsbefalingen. Vi snakket om oppdraget Jesus gav 
disiplene, og som gjelder ethvert menneske som tar imot 
Jesus som sin frelser. – Det er ganske underlig, sa han, – 
men mange kristne i vår tid synes å ha vanskelig med å 
se at misjon i andre land er noe som angår dem. Det er 
aktivitetene som skjer i regi av den lokale forsamlingen 
som teller. Misjon i fremmede land er ikke et aktuelt 

tema.

Nok med oss selv
Som mennesker har vi alle en tilbøyelighet til å være 
opptatt med de nære ting, og vi er jevnt over tilfreds med 
det etablerte. Vi hegner om det vi har, og er ofte fornøyde 
når vi kan sikre at vi opprettholder status quo. Disse 
naturlige tilbøyelighetene, som alle mennesker i større 
eller mindre grad er utrustet med, påvirker også hvordan 
vi tenker og handler som kristne. Har vi en forsamling der 
vi trives, og i tillegg kanskje en bibelgruppe vi kan være 
med i, så er alt såre vel. Og hvis vi lykkes i å få med oss 
en nabo på et kristent møte, så har vi virkelig grunn til å 
klappe oss selv på skulderen.

Da Jesus vandret langs Genesaretsjøen etter å ha 
helbredet Peters svigermor og en mengde andre 
mennesker, forsøkte folk å holde ham tilbake. Jesus 
hadde imidlertid ikke til hensikt å slå seg til på ett sted 
over lengre tid. Mesteren svarte dem med disse ordene: 
«Også i de andre byene må jeg forkynne budskapet om 
Guds rike. Det er det jeg er utsendt for.»

Jesu befaling til deg og meg handler på samme vis om å 
gå. Han innleder misjonsbefalingen med å forsikre oss 
om at han har all makt, både i himmelen og på jorden. 
Deretter gir han oss en tydelig marsjordre: Gå derfor ut 
og gjør ALLE folkeslag til mine disipler.

I skrivende stund er det fortsatt flere tusen folkegrupper 
som regnes for å være unådde. Det er altså ikke bare 
enkeltmennesker som enda ikke har fått høre om Jesus; 
det finnes faktisk hele etniske grupper som ennå ikke har 
hørt de gode nyhetene. Jeg skulle ønske at flere kristne i 
vår del av verden ville løfte blikket og se litt lenger ut. – 
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Anna fra Tanzania: 
Jeg har et spørsmål til deg. Programmene 
deres er veldig bra. Kan dere ha seminarer 
som lærer disse programmene til 
samfunnet? Budskapet deres er så viktig. 
Er det noe mulighet for å utvide sendetid 
til programmene deres?

Grace fra Tanzania: 
Sangene dere spiller i programmene er 
så rørende, og gir glede hvor det er sorg. 
Undervisningen i programmene passer så 
godt til budskapet i sangene. 

Rebekka fra Tanzania:
Jeg mistet min mann for kun noen uker 
siden. Jeg er nedbrudt og har gråter hele 
nettene. Jeg får ikke i meg noe mat, 
bare vann. Jeg er veldig takknemlig for 
programmet deres som lærte meg at 
jeg trenger ikke frykte, for Gud er der for 
å hjelpe meg. Så, jeg har funnet trøst 
gjennom programmet dere sendte i dag. 
Be for meg at jeg kan få styrke både fysisk 
og åndelig. 

John fra Tanzania:
Hei, jeg skriver dette til dere for å fortelle 
hva som skjedde med meg da jeg lyttet 
til programmet deres forrige søndag. Jeg 
klarte ikke å gå i kirka den dagen for jeg 
hadde så vondt i hodet. På ettermiddagen 
skrudde jeg på radioen og fikk høre et godt 
program om helbredelse. Programlederen 
bad med en lytter og i samme stund ble 
også jeg helbredet. Jeg ble så overrasket 
over at Gud kan helbrede en syk person til 
og med gjennom et radioprogram. 

Fama fra Zanzibar: 
Hei. Jeg ringer fra Zanzibar. Jeg heter 
Fama, og dere snakker om håp til oss. 
Men det jeg vil dele med dere er at kvinner 
her på Zanzibar ikke har håp i livene sine. 
Ingen forteller dem hvor de kan finne håp 
når de går gjennom vanskelige tider. Kan 
dere komme og ha møter og fortelle om 
disse tingene? Kanskje dere kunne gjort det 
på en litt generell måte, og ikke så veldig 
kristent, siden her er så mange muslimer?

TILBAKEMELDINGER >>

Nyansettelser

Vi ønsker Øyvind Brennsæter 
velkommen i Norea-staben! Han 
har vært frivillig for Norea ved 
flere anledninger. Nå er vi veldig 
glade for at han kunne ta et 
deltidsengasjement fra 1. juni 
og ut året. 

Øyvind  har i mange år drevet med 
lyd og bilde, og har blant annet 
utdannelse i radio fra Gimlekollen 
Mediehøgskole som det het den 
gang. Den viktigste oppgaven nå blir 
å drifte Norea Hope, en av våre to 
internettradioer. Vi ønsker å gå fra 

den moderne, kristne pop-musikken 
i dag til å spille det beste av kristen 
populærmusikk fra 1970 og 80-tallet. 
Han vil også få oppgaver knyttet 
til lydredigering, og vedlikehold av 
nettsiden norea.no. 

Øyvind er gift med Elisabeth. De har 
to barn, og bor på Tveit rett utenfor 
Kristiansand. Be gjerne for Øyvind 
og hans familie, og for arbeidet 
med å bygge opp en radiokanal 
som kan styrke lytternes tro og 
misjonsengasjement. 

Løft blikket og se markene, sa Jesus, 
– de står alt hvite til høst! 

Bak stengte grenser
Mange av de unådde etniske 
gruppene bor i områder som er 
stengt for tradisjonell misjon. 
Likevel har vi mulighet til å nå dem 
med evangeliet. Gjennom målrettet 
bruk av radio, TV, Internett, apper, 
minnekort og andre elektroniske 
medier kan det være mulig å fullføre 
misjonsoppdraget i løpet av noen 

få år. Forutsetningen er at vi har de 
pengene vi trenger for å finansiere 
dette arbeidet. Norea Mediemisjon 
og våre partnere forkynner allerede 
evangeliet om Jesus til millioner av 
mennesker som bor i stengte land. 
Dine gaver gjør det mulig å nå ut til 
enda flere.

Velsignet sommer! 
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Trosser 
terrorfrykt 
for å gi evangeliet 
til unådde

Misjon blant muslimer blir ikke prioritert av kristne 
ledere i Kenya. Men Gud kalte «George» til å forlate 
sin lederstilling for å være teltmaker blant unådde 
mennesker i terrortruede områder.

Av: Jostein Sæth

- Mange av de kristne mente det 
ikke nyttet og at disse menneskene 
var fiender. De mente at de var 
fundamentalister og at det ikke 
nyttet å dele evangeliet med denne 
folkegruppen. Men etter å ha blitt 
kjent med dem oppdaget vi at dette 
slett ikke var virkeligheten. Det 
sier mannen vi kaller «George». 
Vi velger å skjule hans identitet av 
sikkerhetsmessige grunner. 

«George» har tatt et radikalt valg 
sammen med kona si. De forlot 
begge gode jobber og en trygg 
tilværelse fordi Gud kalte dem til 
noe helt annet. De har nå etablert 
seg i et sterkt muslimsk område der 
kjente terrororganisasjoner skremmer 
mange fra å bosette seg.

«George» har et annet syn på misjon 
enn mange av sine landsmenn. Han 
mener de er for utålmodige og at de 
forventer raske frukter, og at dette i 
tillegg til sikkerhetsutfordringene er 
medvirkende til at de ikke prioriterer 
misjon i disse områdene av Kenya. 

«George» mener derimot at det 
er helt nødvendig å være dere de 
unådde er, leve sammen med dem 
og bygge vennskap med dem. Dette 
er sterkt preget av «Penda Jirani»-
bevegelsen som legger vekt på at du 
skal «elske naboen.» Han mener at 
broer må bygges og vennskap må 
etableres for at det skal bli åndelig 
frukt. 

Fotballkamper og Jesus-film
Som tidligere mediemann har 
«George» også visjoner for at de i 
sitt pionerarbeid skal ta media aktivt 
i bruk. Han forteller om en kristen 
familie som fikk god kontakt med 
sine muslimske naboer.
- De inviterte barna til å se på 
fotballkamper. Etter hvert viste de 
dem filmer om Abraham, Isak og 
Jakob. Så var de modige nok til å 
vise dem Jesufilmen for barn. Dette 
gjorde inntrykk, og barna kom tilbake 
for å se filmen, og forklarte at det var 
filmen hvor Jesus strakte ut armene 
på et kors og døde. 
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«George» mener dette illustrerer 
hvor viktig det er å åpne hjemmet sitt 
og være vennlige. Selv barn som har 
en streng muslimsk oppdragelse er 
ivrige etter å lære.  

Media helt avgjørende
Norea støtter den delen av dette 
prosjektet som har med media å 
gjøre. Visjonen er å bruke media 
til å utruste og inspirere kristne 
kenyanere til å ta sitt ansvar for å nå 
muslimer med evangeliet. De ønsker 
også å lage korte videofilmer der 

Dette er «George». Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke avsløre hans identitet. Han og hans kone 
forlot en trygg og god tilværelse og flyttet ut i ei enkel hytte i ørkenen til et område med mange ikke-
kristne, et område som også er utsatt for terrorangrep. Ved bruk av vennskap og media er planen å 
dele evangeliet med naboer og andre de kommer i kontakt med. Vær gjerne med å be for «George» og 
kona. 

SAT-7 seer fra Egypt: (mor)
Jeg ser på programmene deres sammen 
med datteren min. Hun elsker 
programmene «Why is that» og «Let’s 
sing together”. Ingen får lov til å skifte 
kanal når hun ser på. Må Gud velsigne 
dere og bruke dere i sin tjeneste.
 
Mary fra Sudan: Jeg skriver til dere for å 
fortelle hvor mye serien “Kvinnelige helter 
i Bibelen» har vært en velsignelse i livet 
mitt. Hver eneste episode har rørt meg 
på en spesiell måte og minnet meg på 
hvor mye Gud ærer kvinnen og verdsetter 
henne. Livet mitt forandret seg mye etter 
å ha hørt på denne serien. Jeg merker det 
særlig i forholdet til min mann og barna 
mine. De har fortalt meg at jeg viser dem 
mye mer respekt og kjærlighet. Må Gud 
velsigne programmet deres!

Healing Voice, Etiopia: 
-Vi er så glade for å ha hørt healing voice. 
Det endret livene våre. I lang tid aksepterte 
vi ødeleggende tradisjoner som riktige 
for oss. Vi godtok polygami og at denne 
tradisjonen var viktig for mennene blant 
oss. Konsekvensene av denne ødeleggende 
tradisjonen er store for både barn og 
kvinner. 
Før vi hørte på Healing Voice, hadde 
vi hørt noe undervisning om dette på 
sykehuset og av det offentlige, men vi 
forstod ikke så mye av det. Men Healing 
Voice snakker vårt morsmål, og hjalp oss å 
lære og forstå mer. Programmet har åpnet 
øynene våre og forandret livene våre. Dette 
programmet burde nå ut til mange flere 
enn bare oss i Ari-folket.

Lytter fra Etiopia: 
Etter å ha lyttet mye på radioprogrammet 
Håpets kvinner, har jeg fått en mye større 
forståelse for hvordan jeg kan trygge 
familien min fysisk, sosialt og åndelig. 
Tusen takk! 

Lytter fra Etiopia: 
Programmet deres hjelper meg veldig i 
en vanskelig situasjon jeg er oppe i nå. Jeg 
opplever at jeg er oppmuntret og har håp i 
livet selv om realiteten er det motsatte. 

TILBAKEMELDINGER >>

tidligere muslimer deler sine kristne 
vitnesbyrd. I mange av de områdene 
der det bor muslimer er det farlig å 
ferdes, i tillegg til at det er vanskelig 
å komme dit rent praktisk. Da kan 
media være helt avgjørende for å nå 
mennesker med budskapet om Jesus. 

Dette er et av Noreas nye prosjekter 
i 2019. Det drives i samarbeid med 
Norsk Luthersk Misjonssamband. 
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Det begynte 
med radio i Etiopia

I over 55 år har Noreas partner, Evangeliets Røst, kringkastet evangeliet på radio 
i Etiopia. Dette mediearbeidet eies av Mekane Yesu kirken, og er en viktig årsak 
til den nasjonale kirkens kraftige vekst. Faktisk regnes Mekane Yesu kirken for å 
være den hurtigst voksende Lutherske kirke i verden. Nå ønsker de å gå ett skritt 
videre, forteller Wakshuma Terefe. Han er leder for medieavdelingen i kirken. 

Av: Martin Birkedal
Foto: Harald Endresen

Han til venstre var tidligere terrorist, men møtte Jesus og ble en kristen. På en Norea-

tur i urolige områder av Etiopia var den tidligere terroristen med som veiviser og hjelp 

hvis vi støtte på problemer. Han visste hvordan man kunne berolige sinte terrorister. 

Han var god venn med Gemechis, som nå er leder for hele medieavdelingen til 

Mekane Yesu kirken. 

Det var som et eventyr i 1963 da evangeliet om Jesus 
Kristus begynte å lyde over Etiopisk radio på amharisk 
og engelsk. I dag er engelsk byttet ut med oromo og flere 
stammespråk er kommet til. Det er vanskelig å se for seg 
at Etiopia med over 100 millioner mennesker kan bli nådd 
med evangeliet uten bruk av mediene, og fremdeles er 
radio viktigst og mest anvendelig i Etiopia. 

Radioer er til for å deles
Etiopiere har en lang tradisjon med å dele godene. Det er 
helt utenkelig ute i landsbyene at en familie som har radio 
bare lytter for seg selv. Nei, radiosignalet må deles. Under 
et av mine besøk hos Evangeliets Røst i Etiopia fikk jeg 
oppleve noe stort. En lytter fra utkanten av Addis Abeba 
kom til kontoret og fortalte sin historie:
 – Det begynte med at vi fikk radio hjemme hos oss. Vi 
likte å lytte til de evangeliske programmene og snart 
samlet det seg et tyvetalls naboer og bekjente rundt oss. 
De ville også høre på sendingene, og det tok ikke lang tid 
før mennesker gav seg over til Gud. Vi har etter hvert fått 
flere radioer. Nå er vi over femti personer som lytter fast til 
Evangeliets Røst, fortalte mannen og føyer til, - Kan dere 
hjelpe oss å danne en menighet?

Radioen når de som bor avsides
Etiopia er et stort land med mange avsidesliggende 
kroker. Lærere som er utplassert på slike steder opplever 
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Det begynte 
med radio i Etiopia

at der det ikke er kirkelig aktivitet, 
er ofte radioen eneste mulighet til å 
få åndelig påfyll. Det finnes utallige 
eksempler på at radioprogrammene 
har ført lyttere til tro på Jesus. Ofte 
begynner det med en person, som så 
får flere med seg, og etterhvert blir 
de en menighet. Radioprogrammet 
Veien gjennom Bibelen går gjennom 
Bibelen fra perm til perm i løpet av 5 
år. Denne femårsserien er sendt hele 
fem ganger på språkene Amharisk og 
Tigrinya, og fire ganger på Oromo-
språket! Kristne hørespill, sang og 
undervisning på radio på ulike språk 
betyr fortsatt svært mye for mange 
ulike folkegrupper i Etiopia. Siden 
1977 har det vært forbudt å sende 
kristne programmer på lokalradioer i 
Etiopia. Alle radioprogrammene må 
derfor sendes utenfra landets grenser. 

Veien videre
EECMY (Ethiopian Evangelical 
Church Mekane Yesus) er en stor 
kirke i Etiopia med over 10 millioner 
medlemmer. Kirken er bevisst 
på at mediearbeidet er viktig, og 
Evangeliets Røst er deres varemerke 
slik det også var fra starten i 1963. 
Nå har de også startet med TV. Det 
går smått, men det kommer. Mange 
hindringer forsinker prosessen slik 
som dårlig utbygd Internett. Kirken 
sliter med økonomien til TV- arbeidet, 
og har vanskeligheter med å få 
nødvendig utstyr inn i landet. – Vi 

Dette er en av pastorene som er plassert i et område av Etiopia med sterk muslimsk dominans. Han 
leder flere små menigheter, og ofte settes radioen på talerstolen og brukes som forkynner, musikk og 
inspirasjon.

Daglig leder for radioarbeidet Evangeliets Røst 
heter Wakshuma. Han er en meget dyktig mann. 
Ta ham gjerne med i dine bønner, og be spesielt 
for kona som er rammet av kreft. 

håper på faglig og økonomisk bistand 
fra utenlandske partnere, konkluderer 
Wakshuma Terefe. 

Etiopia som land regnes nå for å være 
nådd med evangeliet. Den nasjonale 
kirken er mer enn godt nok utrustet 
til å både styrke de mange millionene 
som er kristne, og sende ut både 
pastorer og misjonærer. Men Etiopia 
er et stort land, og flere folkegrupper 
i fjerne daler og strøk har enda 
ikke hørt om Jesus. Norea har som 
visjon å nå de minst nådde. Derfor 
er det vårt ønske og plikt å bidra til 
at de minst nådde i Etiopia også får 
mulighet til å bli kjent med Jesus. Vi 
er nå inne i en prosess i Etiopia hvor 
vi jobber med nettopp dette. Det blir 
spennende å se hva fremtiden vil 
bringe. 

Mannlig lytter fra Etiopia: 
Vi er en gjeng som møtes hver torsdag 
kveld og lytter sammen på programmene 
deres. Vi har blitt kjent med Jesus, ja, flere 
familier her har tatt imot ham som sin 
frelser. Vi gleder oss til disse samlingene 
rundt radioapparatet. Det vi hører endrer 
livene våre. Kan dere undervise enda 
mer rettet mot ungdommer? Noen 
av ungdommene våre er avhengige av 
narkotika, og de trenger hjelp til å komme 
ut av dette. 

Kvinnelig lytter fra Etiopia: 
Jeg lytter hver uke til Håpets kvinner, og 
jeg tror at denne programserien åpner 
øynene til mange kvinner her i Etiopia. 
Programmene utruster oss til å gjøre en 
endring for framtiden. Gud virker gjennom 
tjenesten deres. Vit at jeg ber for dere hver 
dag.
 
Mannlig lytter fra Etiopia: 
Livet mitt ble forandret gjennom 
undervisningen deres. Kristenlivet 
mitt var veldig tørt før, men gjennom 
programmene deres har Den hellige ånd 
fornyet mitt indre. Jeg priser Gud for at 
han sender dette budskapet hjem til oss, 
og ber om at dere må bli rikt velsignet for 
det dere gjør for Ham. 

Kvinne fra Tanzania: 
Jeg må bare skrive og fortelle dere hva som 
har skjedd etter at jeg ble med i en Håpets 
kvinner-bønnegruppe. Jeg var barnløs i ti 
år. En venninne inviterte meg til å være 
med i en bønnegruppe, og de bad for 
meg. Jeg har vært med i bønnegruppen 
hver gang etter dette. Etter tre måneder 
ble jeg gravid. Dette har Gud gjort for 
meg gjennom bønn. Jeg er i dag mor til ei 
nydelig datter. Min tro er blitt styrket, og 
jeg vet at for Gud er alt mulig når vi ber. 

Lytter fra Somalia: 
Jeg lytter hver lørdag til radioprogrammet 
deres. Dere tar opp temaer som er veldig 
reelle, for eksempel voldtekt. Vi er en 
gruppe som lytter sammen. Kan dere være 
så snille å sende programmet oftere enn en 
dag i uken? Det er litt sjelden. Vi ønsker å 
vite mer om bibelen. Kan dere sende oss 
noen bøker eller annen informasjon? Alt 
mottas med stor takk.

TILBAKEMELDINGER >>
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lever i områder totalt avskjermet 
fra evangelisk virksomhet, enten på 
grunn av religiøse, politiske eller 
geografiske stengsler. 

Den voksende politiske krisen 
i regionen er en stadig større 
bekymring for verdenssamfunnet. 
FN har tidligere uttalt at situasjonen 
i Vest-Afrika har potensiale i seg til å 
bli enda verre enn Syria-krisen verden 
har bevitnet de siste årene. Grunnen 
er at IS og Al Qaida er i ferd med å 
få fotfeste i nordlige deler av Mali 
og Burkina Faso, og utgjør en stadig 
økende trussel for hele regionen.

Vår egen statsminister Erna Solberg 
var også nylig i Mali, der hun besøkte 
de norske FN-styrkene. Hun har i 
norske medier også advart mot en 
situasjon med millioner av flyktninger 
fra denne regionen dersom ikke 
situasjonen blir bedre.

People Group Status
Unreached / Least-Reached
Formative / Nominal Church
Established / Significant Church
Data not available or uninhabited

Based on the Joshua Project Progress Scale

Source: Joshua Project (www.joshuaproject.net), August 2016
Map by Joshua Project and Global Mapping International (www.gmi.org)

Progress of the Gospel by People Group

Kilde: Joshua Project

Dette er ikke Sara, men det er en Mahou-kvinne. Saras identitet må holdes skjult.
 Vær gjerne med å be for henne. Mediespilleren gir henne påfyll av Guds Ord, 
og med stor risiko forteller hun om Jesus til alle som vil høre. (Foto: Norea)

 Økt satsing 
     i det urolige og 
unådde Vest-Afrika

Norea kommer de neste årene til å styrke satsingen i Vest-Afrika. I tillegg til Nord-
Afrika er dette den regionen i Afrika med flest unådde folkegrupper. Store deler av 
regionen preges av voksende radikal islam, og både Al Qaida og IS er i ferd med å 
få stadig sterkere grep flere steder. 

Av: Jostein Sæth

Malinké-folket
Mange av de aller minst nådde 
folkegruppene i Vest-Afrika tilhører 
det såkalte malinké-folket. Til 
sammen utgjør denne folkegruppen 
minst 13 millioner mennesker, og 
er blant regionens største. Den er 
spredt over en rekke land. Malinké-
folket finner du i blant annet Senegal, 
Mali, Guinea og Elfenbenskysten. 
Inkluderer vi beslektede språkgrupper 
som dioula og bambara utgjør dette 
mer enn 20 millioner mennesker som 
har disse språkene som morsmål. 
Langt flere forstår ett eller flere av 
disse språkene.

Norea har helt siden 2006 hatt et 
aktivt mediemisjonsprosjekt blant 
mahou-folket i Elfenbenskysten, 
i samarbeid med Norsk Luthersk 
Misjonssamband. Dette er en av 
de aller minst nådde folkegruppene 
innenfor malinké, og det er svært 
få kristne selv etter mange års 

På verdenskartet over hvilke 
soner i verden som er unådde av 
evangeliet, lyser den røde fargen over 
størsteparten av Vest-Afrika. Rundt 
500 folkegrupper regnes for å være 
unådde. De utgjør til sammen 170 
millioner mennesker. Mange av disse 



9

misjonsarbeid. Dette arbeidet ønsker 
vi å styrke i årene som kommer, blant 
annet ved å la mediespillere fungere 
som «evangelister». Mahoufolket bor 
bor langt fra kirker og menigheter, 
og mange har aldri hatt kontakt 
med kristne. De ytterst få kristne 
mahouene som finnes, er ofte isolert 
fra andre kristne, og kan oppleve 
sterkt press fra sine omgivelser. 
For disse vil økt tilgang til kristne 
programmer være helt avgjørende. 

«Radioevangelisten»
«Sara» er en slik kvinne. Hun er den 
eneste kristne i sin landsby. Med 
stor iver og glede forteller hun om 
«evangelisten» hun har fått gjennom 
Norea sitt mediearbeid: en liten 
mediespiller (bildet nedenfor). På 
denne har det blitt lagt inn noen 
kristne andakter, gjenfortellinger av 
bibelhistorier og helseprogrammer. 
Alt har blitt lest inn på hennes eget 
morsmål. Siden hun ikke kan lese 
og skrive er det svært kjærkomment 
å kunne høre Guds ord på denne 
måten. Hun har spilleren med 
seg hele tiden, omtrent som 
mobiltelefonen. Det er en fantastisk 
støtte i livet å kunne høre på gode 
kristne programmer når hun trenger 
det. Når livet er vanskelig finner hun 
trøst i bibelfortellingene og tekstene.

Barn og unge
I følge statistikken er 
nesten halvparten av 
befolkningen i det 
sørlige Afrika under 
15 år. Det sier seg selv 
at denne målgruppen 
også er viktig for 
Noreas arbeid i Afrika. 

Derfor går vi nå 
sammen med vår partner 
TWR Africa om å lage radioteater 
for barn. Vi vil dele bibelhistorier, 
bibelske verdier og budskapet om 
at Jesus elsker dem. Programmene 
vil hovedsakelig rette seg mot 
aldersgruppen 5-15 år, men vi vet av 
erfaring at slike programmer ofte 
også treffer voksne mennesker som 
har liten eller ingen kjennskap til den 
kristne tro. 

Oppfølging
En svært viktig del av dette arbeidet 
blir oppfølgingen av både barn og 
voksne som berøres av det de hører 
på radio eller på ulike mediespillere. 
Våre partnere jobber derfor aktivt for 
å samarbeide med lokale menigheter 
og evangelister der disse finnes, 
slik at den enkelte søkende skal få 
videre opplæring i den kristne tro. 
Lytteroppfølging gjennom telefon 
eller Internett vil også være viktige 
metoder. 

Unge mahouer i Abidjan(Foto: Elisabeth Lillebø Sæth)

Noreas økte satsing i Vest-Afrika er 
et ledd i vårt forsterkede fokus på de 
minst nådde folkegruppene rundt 
om i verden. Vi vil jobbe for å knytte 
til oss gamle og nye partnere som 
deler vår visjon for regionen, og som 
sammen med oss vil gå nye veier for 
å nå folkegrupper som sårt trenger å 
høre evangeliet. 

Be gjerne for Vest-Afrika, om at 
evangeliets lys skal skinne i mørket, 
og at mennesker skal komme til tro 
gjennom media. Be også for den 
politiske situasjonen i regionen, om 
at det skal bli fred og at islamistiske 
terrororganisasjoner skal miste sitt 
fotfeste. 
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- Jeg kjente med en 
gang jeg fikk dem: Disse 
pengene var gitt meg for 
at jeg skulle forvalte dem. 
De var ikke mine, ikke 
egentlig. Ordene kommer 
fra den eldre kvinnen som 
sitter ved siden av oss i 
en koselig stue et sted i 
Norge.

Av: Elisabeth Lillebø Sæth
Foto: Linda Torkelsen

- Dagen jeg hadde tatt avgjørelsen, 
satt jeg på kjøkkenet mitt. Ut fra 
radioen kom stemmen til lederen 
i Norea, forteller hun videre. Han 
fortalte hvordan de hadde et ønske 
om å nå kvinner på øya Zanzibar 
med evangeliet om Jesus på en 
muslimsk radiokanal. De ønsket 
å sende radioprogrammet Håpets 
kvinner. Utfordringen var bare det 
at når de hørte Jesu navn ble nevnt i 
disse programmene, skrudde de opp 
prisen så høyt. Da hadde ikke Norea 
penger til å betale. Der og da visste 

jeg det. Jeg slo nummeret til Norea, 
og spurte hva de trengte for å starte 
disse sendingene. 100 000 kroner, 
var svaret. 

Kvinnen ser på oss med tårer i 
øynene
- Du skjønner, det var summen 
jeg hadde fått. Jeg kan ikke reise 
ut, jeg kan ikke tale, men dette var 
det jeg skulle gjøre, sier hun. Hun 
trykker hånda til kvinnen ved siden 
av seg litt hardere. Enda en gang gir 
de to kvinnene hverandre en stor 
omfavnelse. Joyce, leder av Norea 
Håpets kvinner på Zanzibar og 
Tanzania, og kvinnen. Da Joyce var på 
besøk i Norge ville hun gjerne møte 
personen som gjorde det mulig for 
oss å sende programmer til Zanzibar. 
De tørker begge tårene. Det tar litt tid 
før Joyce får kontroll over stemmen. 

Radioprogram avverget abort
- Du aner ikke hva du har vært med 

på, sier hun endelig. Hun kremter før 
hun begynner å fortelle. Hun deler 
vitnesbyrd fra kvinner som har fått 
hjelp, ja til og med berget livet eller 
tatt imot Jesus på grunn av hennes 
offer. Hun forteller om gutten som 
ble født fordi moren hørte et program 
som rørte henne så sterkt at hun 
valgte å ikke ta abort. Hun forteller 
om kvinnen som hadde tenkt å ta 
livet til de tre barna sine og seg selv 
i fortvilelse. Etter at mannen døde, 
hadde svigerfamilien tatt alt hun 
eide. Hun hadde gitt opp. I samme 
øyeblikk som hun gikk inn på rommet 
og låste døren, kom Håpets kvinner-
programmet på lufta. Det hun hørte 
der og da, reddet livet hennes. Hun 
forteller om Catherine som fikk hjelp i 
forhold til bitterhet, og Jane som fikk 
trøst etter at hun ble enke. 

Den eldre kvinnen må tørke noen 
tårer. Det blir stille et øyeblikk, og 
tankene mine går tilbake til mitt eget 

Det er fortsatt slaver på 
denne øya! Ikke slaver med 
lenker, men slaver av frykt, 
religion og vanskelige liv.

Et sterkt møte mellom giveren som gjorde det mulig 
for Norea å sende Håpets kvinner på Zanzibar, og 
Joyce Malima. Foto: Linda Torkelsen

Vi er 
et team!
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møte med den tidligere slaveøya 
Zanzibar for noen år siden.

Da jeg stod på stedet der 
slavehandelen hadde funnet sted på 
Zanzibar, slo det meg: Det er fortsatt 
slaver på denne øya! Ikke slaver med 
lenker, men slaver av frykt, religion 
og vanskelige liv. -Her trenger de 
radioprogrammet mer enn noe annet 
sted, husker jeg at jeg tenkte. 
Jeg visste ikke da at en kvinne hadde 
blitt minnet om Norea og at summen 
hun hadde fått, var kostnadene for å 
sende radioprogrammer på Zanzibar. 
Lite visste jeg at programmet skulle 
begynne å lyde om svært kort tid på 
grunn av hennes gave. 

Tårene renner på oss alle som er til 
stede denne formiddagen. Plutselig 
går det opp for meg: Vi er et team! 
Vi står sammen i dette! Vi er bare 
plassert på forskjellige steder i denne 
kjeden av medarbeidere. Sammen kan 
vi berge sjeler for evigheten, sammen 
på forskjellige steder i tjenesten i 
Guds rike. 

Tidligere i år var leder av Norea 
Håpets kvinner på Zanzibar og i 
Tanzania på besøk i Norge og fikk 
møte mange Norea-venner. Her er 
noen glimt: 

Joyce fikk også oppleve litt av Norges kultur og 
historie. Her fra Helleren i Sokndal sammen med 
Elisabeth Lillebø Sæth

Joyce stilte sporty opp som forsanger på 
inspirasjonshelg på Karmøy. Denne helgen 
arrangerte de tre foreningene Kamelen, den yngre 
og den eldre Noreaforeningen inspirasjonshelg der 
Joyce fortalte fra arbeidet på Zanzibar.

Beretninger fra arbeidet på Zanzibar gjorde 
inntrykk over alt hvor Joyce reiste. Her med en 
gjeng fra jentekveld på Varhaug Misjonshus.

Selv om det var første møte med Joyce for veldig 
mange, var det mange klemmer og varme møter 
med misjonsvenner. 

Hyggelig møte med Ronny Myksvoll fra 
Myksvoll mikrobrenneri. Han produserer kaffe 
fra Tanzania som blir solgt til inntekt for Norea.

I august vil du få møte Joyce 
Malima i et nytt TV-program 
fra Norea. Du vil da få høre 
sterke historier om kvinner 
som er berørt av arbeidet. 

s

Mann fra Somalia: 
Jeg har lyttet til programmene i mer enn 
to år. De fleste av programmene er veldig 
gode, men jeg forstår ikke det dere forteller 
om treenigheten, slik det står om i Bibelen. 
Jeg skulle gjerne ha forstått dette. Kan dere 
forklare meg? 

Mann fra Somalia: 
Jeg ble dømt til 15 års fengsel, etter 
falske anklager om at jeg var tilknyttet 
terrorgruppen al-Shabaab. De to første 
årene i fengsel bleu jeg utsatt for grusom 
tortur. Så kom jeg på at om en muslim 
kan slå en annen muslim og mishandle 
vedkommende så mye, ønsket jeg å søke 
sannheten et annet sted. Jeg fant svar og 
frelse i kristendommen. I tre år fant jeg 
min styrke hos Kristus. Da den regionale 
presidenten ble avsatt i august 2018 ble 
jeg satt fri. Jeg tror Gud hjalp meg. Kjære 
søstre i Håpets kvinner. Kan dere hjelpe 
meg studere Bibelen? Jeg trenger å forstå 
mer.

Kvinne fra Somalia: 
Jeg er lei for at jeg ikke har fått skrevet 
til dere på en stund. I min første mail 
fortalte jeg dere at jeg er småbarnsmor 
som jobber på markedet. Gjennom 
radioprogrammene deres har jeg tatt imot 
Jesus, og det har skjedd mange endringer 
i livet mitt. Folk som møter meg på 
markedet nå, kommenterer at jeg har blitt 
forandret, og spør meg om hva som har 
skjedd. 

SAT-7 seer fra Algerie: (Ibraheem)
Takk for skoletv-programmene deres. 
Undervisningen er veldig interessant og 
har svært høy kvalitet. Jeg takker Gud 
for alle som jobber i organisasjonen 
deres. Dere har virkelig hjulpet meg. 

SAT-7-seer fra Marokko: (Gamal)
Jeg vil så gjerne takke dere og fortelle 
hvor høyt jeg beundrer programmet 
deres “We will sing”. Jeg har ingen 
kristen bakgrunn, og først hadde jeg 
litt dårlig samvittighet da jeg lyttet 
til musikken deres. Men så gikk det 
opp for meg at sangene er der for å 
herliggjøre Gud, og jeg merker at de 
fører meg nærmere Han. Det er sanger 
som hjelper oss å føle glede midt i en 
vanskelig hverdag.

TILBAKEMELDINGER >>
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Annas historie
– Jeg trodde det skulle være oss to for alltid. Vi 
var unge og forelsket. Da vi begge gav livet vårt 
til Jesus visste jeg at vi skulle være sammen for 
alltid. Livet her på Zanzibar er tøft, og vi jobbet 
begge med å finne en måte å få et godt liv for 
den lille familien vår på tre.
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Av: Elisabeth Lillebø Sæth

– Jeg ble gravid igjen, tvillinger. 
Krise, tenkte jeg først. To munner 
til å mette. Men så visste jeg, vi er 
jo to, vi greier det. Vi har ikke gratis 
sykehus her jeg bor, heller ikke noen 
støtteordninger, så vi bestemte at 
jeg skulle reise hjem til mamma for 
å føde der. Jeg trodde mannen min 
elsket meg, og jeg gledet meg til 
å reise hjem og fortsette livet vårt 
sammen. Like etter at tvillingene 
Gladness og Grace ble født, ringte 
mannen min og sa at han ikke 
hadde følelser for meg mer. Han 
hadde funnet ei ny dame han ville 
bo sammen med. Jeg var sjokkert. 
Jeg prøvde alt for å få han til i det 
minste å betale litt barnebidrag, men 
jeg fikk ikke ett øre. Nå var jeg helt 
på bar bakke, uten hus, jobb, og tre 
små barn som krevde all min tid og 
energi. Jeg var så fortvila. Gud, hva 
gjør jeg?

– For to år siden ble jeg kjent med 
en pastorfamilie som viste meg og 
barna mine en omsorg jeg ikke har 
opplevd maken til. Kona der var med 
i en bønnegruppe for Håpets Kvinner, 
og jeg ble med. Gjennom dem og 
radioprogrammet Håpets kvinner, 
som jeg lytter til hver tirsdag, har jeg 
lært at Gud er en sann venn og at 
vi kan komme til ham med alle våre 
byrder og problemer. Jeg har fortsatt 
mange bekymringer, selv om Gud er 
min trøst og jeg har kristne søstre 
som støtter og hjelper meg.

– Det var Håpets kvinner-damene 
som tok meg med til Hannas hus, et 
senter i Tanzania bygget av Håpets 

kvinner. Der fikk jeg møte andre 
som var i samme situasjon som jeg, 
og fikk se hvordan de utviklet små 
prosjekter som kunne gi en liten 
inntekt. Jeg ble så inspirert. Ikke bare 
lærte jeg noe selv slik at jeg kunne få 
en inntekt, men jeg kunne også lære 
det videre og på den måten gi håp til 
andre kvinner på Zanzibar som har 
det vanskelig. 
– Jeg har begynt å sy små vesker 
som jeg selger. Jeg går fra landsby 
til landsby for å selge dem. Det er 
ikke alltid jeg får solgt noen, og ofte 
må barna mine legge seg uten mat i 
magen. Men jeg har fått håp. Gud er 
og blir min livline og mitt håp og det 
håpet vil jeg gi til andre. 

Du kan kjøpe Annas vesker i 
noreabutikken.no, eller ved å 
ta kontakt direkte med Norea. 
De koster 200 kroner, og er på 
størrelse med en sminkeveske 
eller ei lommebok. Ved å 
kjøpe veska, gir du Anna en 
inntekt, samtidig som du gjør 
det mulig for Norea å nå enda 
flere kvinner på Zanzibar og 
Tanzania med evangeliet om 
Jesus og ord til trøst. 

Gud er og blir min livline 
og mitt håp og det håpet 
vil jeg gi til andre. 
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Av: Per Birkeli, daglig leder Norea Mediemisjon
Foto: Norea

I 1998 var vi en vennegjeng som dro fra 
Norge i romjulen til Tunisia for å besøke 
kristne ungdommer. Det var norske 
teltmakermisjonærer som hadde fått 
lede noen av de unge i byen Sousse 
til tro på Jesus, og nå skulle vi få møte 
dem. I kofferten hadde vi gaver til våre 
tunisiske trossøsken, deriblant noen 
titalls arabiske bibler. Sammen med de 
entusiastiske kristne ungdommene i 
Tunisia feiret vi overgangen til et nytt år, 
og vi gledet oss over at ingen av dem 
for øyeblikket var i politiets varetekt.

Politiet holdt imidlertid stadig oppsikt 
med de lokale kristne, og disse hadde 
liten frihet til å dele evangeliet om 
Jesus med andre. Fra tid til annen 
ble de kalt inn til forhør på den lokale 
politistasjonen. Samtidig som de hele 
tiden følte at de hadde politiets øyne «i 
nakken», kunne alle sammen fortelle 
om utfordringer i forhold til familie og 
venner. 

Teoretisk tro
Det ble en annerledes nyttårsfeiring 
for oss som var på besøk fra Norge. 
På toget tilbake til hovedstaden Tunis 
kom jeg i snakk med en middelaldrende 
tunisier. Vi fikk en åpenhjertig samtalte 
om tro og tvil. Han fortalte om sin 
oppvekst som muslim, og jeg delte litt 
fra mitt eget liv. Etter en stund ser han 
på meg: – Jeg har troen her, sier han 
mens han peker på hodet sitt, – men 

ikke her. I det han med et litt sørgmodig 
smil uttaler disse ordene, legger han 
hånden på hjertet sitt. 

Jeg skulle så gjerne hatt mulighet 
til å fortelle denne mannen mer 
om min frelser og beste venn, men 
toget kom frem til Tunis før det ble 
anledning til det. I dag, drøyt 20 år 
senere, har jeg omsider fått mulighet 
til å fortelle mannen om Jesus. Ja, 
ikke bare han, men alle andre som 
bor i Tunisia. Og ikke bare dem som 
bor i Tunisia heller. Gjennom kristne 
radiosendinger som går på lufta fra en 
kraftig mellombølgesender i Europa 
kan innbyggerne både i Tunisia og 
andre land i Nord-Afrika daglig høre om 

Mot en ny vår i 
Nord-Afrika?

For 20 år siden fikk jeg være med på noe som er de færreste nordmenn er 
forunt å oppleve: Sammen med norske venner og en gruppe lokale kristne 
ungdommer feiret jeg overgangen til et nytt år i byen Sousse i Tunisia.

Jesus – på deres eget språk (arabisk). 
Og ikke nok med det. I tillegg er vi på 
lufta døgnet rundt med kristne TV-
sendinger på arabisk, via en satellitt 
i verdensrommet som dekker både 
Nord-Afrika og Midtøsten.

To år før jeg dro til Tunisia for å feire 
nyttår, ble SAT-7 grunnlagt. Målet var å 
gjøre evangeliet om Jesus tilgjengelig 
for innbyggerne i arabisktalende land 
som Tunisia – mennesker som ikke så 
lett kan nåes ved å sende ut misjonærer. 
To år senere, samme år som jeg fikk 
feire nyttår med den unge forsamlingen 
i Sousse, ble Norea Mediemisjon 
partner med SAT-7. 
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SAT-7 seer fra Tunisia:
Jeg møtte Jesus for fem år siden. Jeg ser 
ofte på deres programmer, men av og til 
blir jeg forhindret fra å se fordi familien 
min nekter meg. Da ser jeg via appen 
deres på mobilen min. Tusen takk. 
Jeg skulle ønske dere kunne lage flere 
programmer på min dialekt og til folket 
i mitt land. 

SAT-7 seer fra Tunisia (mann):
Vi er en gruppe unge mennesker fra 
Tunisia som gjerne vil delta i et av 
programmene deres. Tusen takk. 

SAT-7 seer fra Tunisia (kvinne):
Jeg er 22 år og kommer fra en ikke-
kristen familie. Jeg elsker å se på 
programmene deres. Jeg ble kristen 
da jeg studerte i Tunis, og gikk i en 
evangelisk kirke. Jeg er den eneste 
kristne i familien min. Noen ganger blir 
jeg redd, for jeg kan ikke finne en eneste 
annen kristen her hvor jeg bor. Jeg får 
mye kritikk fordi jeg er annerledes enn 
andre. Men her er jeg, stolt over å være 
en kristen og kjenner meg sterk i Guds 
nærvær.

SAT-7 seer fra Algerie (Alaa): 
Før visste jeg ikke så mye om Jesus, men 
på grunn av programmene deres har jeg 
fått lære hvem Jesus virkelig er. Hilsen 
Alaa

SAT-7-seer fra Algerie (kvinne):
Kan dere være med og be for meg? Jeg 
er 23 år. Jeg og moren min har tatt imot 
Jesus, men det har ikke faren og broren 
min. De behandler oss dårlig fordi vi 
ikke vil fornekte troen på Jesus. De truer 
oss med at vi må flytte ut. Tusen takk, 
og Gud velsigne dere.

SAT-7 seer fra Algerie (mann): 
Guds fred. Jeg ønsker å sende en stor 
takk til SAT-7-familien for de fantastiske 
programmene deres. Vennene mine og 
jeg liker dem kjempegodt og lærer mye.

SAT-7 seer fra Algerie (Afaf ): 
Tusen takk for de fantastiske og nyttige 
programmene deres sender på skole-tv! 
Datteren min lærte seg engelsk og 
fransk gjennom dere. Gud velsigne dere. 

TILBAKEMELDINGER >>

Den arabiske våren
I januar 2011 forsøkte en arbeidsløs 
student i Tunis å selge grønnsaker på 
gaten for å livberge seg. Den unge 
mannen ble hindret av politiet fordi han 
manglet den nødvendige tillatelsen, 
og i fortvilelse satte han fyr på seg 
selv. Hendelsen utløste et skred av 
demonstrasjoner, først i Tunisia og 
siden i en rekke andre land. Flere 
statsledere ble tvunget til å gå av som 
følge av det som etter hvert ble omtalt 
som «Den arabiske våren». Åtte år 
senere kan vi slå fast at det ikke var 
noen reell vårløsning som fant sted. 
Situasjonen har tvert imot gått fra vondt 
til verre flere steder, ikke minst i Libya 
og Syria. 

Store deler av den arabiske verden er 
preget av fattigdom, krig og mangel 
på utdannelse – bare for å nevne noe, 
og flere hundre tusen mennesker har 
mistet livet som følge av den såkalte 
«arabiske våren». Mange spør seg nå: 
er det noe håp for disse områdene? 
Det samme spørsmålet er det mange 
arabere som selv stiller seg. Svaret, slik 
jeg ser det, er et rungende JA. Visst er 
det håp! Håpet ligger imidlertid ikke 
i flere folkerike demonstrasjoner og 
aksjoner i protest mot de politiske 
makthaverne. Den eneste veien til 
en reell arabisk vårløsning er en 
gjennomgripende kristen vekkelse!

En ny vår
Den kristne tro hadde solid fotfeste i 

Nord-Afrika gjennom flere hundre år. 
Kirkefader Augustin, av mange regnet 
som en av de mest betydningsfulle 
kristne ledere gjennom tidene, ble 
født i Numibia (dagens Algerie) i år 
354 e.Kr. Augustin ble siden biskop i 
Hippo Regius, en by som lå innenfor 
grensene til dagens Algerie og som i dag 
kalles Annaba. Den arabisk-islamske 
erobringen nådde Nord-Afrika i 640 
e.Kr. Innen år 670 hadde mesteparten 
av Nord-Afrika falt under muslimsk 
herredømme, og i dag er de aller fleste 
innbyggerne i området muslimer.

Gjennom daglige radio- og TV-sendinger 
er vi med på å berede grunnen for en 
ny kristen vekkelse i Nord-Afrika. For å 
bruke Paulus’ ord er vi allerede godt i 
gang med å så og vanne, og på denne 
måten legger vi til rette for en ny kristen 
oppvåkning. Mer enn 20 millioner 
mennesker i den arabiske verden 
ser regelmessig på våre kristne TV-
sendinger, og millioner av mennesker 
lytter til de kristne radiosendingene. Vi 
lever i stadig forventning om at Gud en 
dag vil skape en ny arabisk vår. Vi har 
full tillit til at Herren vil sørge for at nytt 
liv spirer frem når tiden er inne.

En av dem som allerede er blitt «høstet 
inn» gjennom våre radiosendinger til 
Marokko sier det slik:
 – Jeg kom til tro på Jesus gjennom 
å lytte til de kristne radiosendingene 
deres. Takk for at dere viste meg Veien 
til Ham! 
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Mediemisjon 
på norske TV-sendinger

Da Norea startet opp i 1956 tok det ikke lang tid før de første radiosignalene 
fra en kortbølgesender i Marokko brøt NRKs monopol på radio i Norge. Vi var 
nesten som en piratradio å regne. Vi sender fortsatt på radio, men har flere 
ganger prøvd oss på TV-produksjon. For et par år siden tok vi et nytt steg, og 
startet opp et TV-program. 

Av: Harald Endresen
Foto: Linda Torkelsen

Lørdag 4. feburar 19.30 gikk vårt første TV-program på 
lufta på Visjon Norge. I en undersøkelse vi gjorde blant 
våre givere i vår, svarte nesten halvparten at de ser på 
TV-programmene. Her er et par av kommentarene fra 
undersøkelsen: 
 
- Det er fint og godt å sjå på TV -programma som Norea 
har. Det gjev stimulans til å be for, og gje til Norea sitt 
arbeid. 
- Tidleg i ungdomen låg eg på kne framfor radioen og leita 
etter signala frå Noreasendingane. No er eg gamal og 
utanfor alle nye medier, men eg får inn Visjon Norge og 
Noreasendingane der. Det som ligg meg på hjerte er at alle 
må bli tent for misjon!!

Det var også veldig oppmuntrende å se i undersøkelsen 
at blant de som ser på TV-programmene blir 75 prosent 
motivert til misjon og styrket i sin tro, og 60 prosent blir 
ofte oppmuntret til å støtte økonomisk! 

Noreas TV-team har vært og besøkt flere av prosjektene 
våre. Dette er svært krevende turer, vi er en liten stab, 
mye kan gå galt, men hver gang har alt gått bra! Det betyr 
mye for de vi møter at vi får gjort gode opptak av deres 
troshistorier og vitnesbyrd. De er begeistret over å møte 
oss, og vi vet at historiene deres er trosstyrkende for 
kristne i Norge. 

I høst planlegger vi å sende TV-program fra blant annet 
Sentral-Asia, Nord-Korea, og Zanzibar. Hvis du ikke får vår 
nyhetsmail allerede, gå inn på norea.no og registrer deg 
der. Da vil du alltid få beskjed når et nytt program er klart. 
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Et håndtrykk til håp

Tenk at Norea Mediemisjon blir del 
av ettermælet til et menneskes siste 
vilje. De som testamenterer, har 
gjerne fulgt Norea gjennom mange 
år, kanskje et helt liv. De kjenner 
oss, vet hva vi står for, og har sett 
fruktene av vårt arbeid. Det å få 
testamentariske gaver er for Norea et 
tegn på tillit, troverdighet, og tro. 

Av og til er det store beløp. For et 
par år siden testamenterte en person 
hele 3,5 millioner kroner til Norea. Vi 
sendte hele beløpet videre til vår TV-
partner i Tyrkia, som en ekstra gave 
i tillegg til vår ordinære støtte. De 
kunne dermed oppgradere utstyret 
og øke TV-produksjonen kraftig. I 
etterkant har seertallene skutt i været. 
I en ny undersøkelse i 2019 kom det 
frem at nesten 5 millioner ser på 
kanalen regelmessig, og blir på den 
måten kjent med Jesus. 

Andre testamenterer en del av sin 
arv til oss, små og store beløp. Noen 
har kanskje fått en arv som de vil gi 
videre, eller har oppsparte midler 

de ønsker å dele. For eksempel hun 
du leste om på side 10. Hennes 
gave på 100.000 kroner gjorde det 
mulig å starte opp med Håpets 
Kvinner-programmet på Zanzibar 
utenfor Tanzania. Denne gaven har 
blant annet berget barn fra abort, 
forhindret selvmord, og gitt mange 
nytt livsmot og håp.

Har du tenkt på hva du vil bruke 
din arv på? 
Setter du opp et testamente, kan 
du gi bort 1/3 av formuen til andre 
formål. Hvis du ikke gjør noe, vil 
arveloven fordele det du etterlater 
deg til dine slektsarvinger. Har du 
ingen livsarvinger tar staten pengene. 

Ta gjerne kontakt med Martin 
Birkedal om du lurer på noe. Du kan 
nå han på tlf nr: 38 14 50 20. 

Det å få testamentariske 
gaver er for Norea et tegn 
på tillit, troverdighet, og tro. 

- Det er et privilegium å motta 
testamentariske gaver

TILBAKEMELDINGER >>

SAT-7 seer fra Algerie (Firas):
Jeg er elleve år gammel og jeg liker veldig 
godt skole-programmene deres. Jeg 
prøver å få de med meg når jeg kommer 
hjem fra skolen fordi disse programmene 
er veldig nyttige for meg. Jeg er blitt mye 
bedre til å skrive og lese. 

SAT-7 seer fra Algerie (Ibtesam):
Jeg er 18 år og jeg elsker dere alle 
sammen. Må Gud velsigne dere! Vær så 
snill å be for meg og familien min. 

SAT-7 seer fra Algerie (Shawky, 
advokat):
 Jeg følger med på engelsk-
undervisningen på barnekanalen deres. 
Selv om programmet er enkelt og rettet 
mot barn, synes jeg det er til en stor 
hjelp for meg som nybegynner. Jeg har 
lært meg et nytt språk, noe som hjelper 
meg mye i arbeidet mitt. Tusen takk for 
den jobben dere gjør. 

SAT-7 seer fra Libya (Naheed, kvinne): 
Kjære Pastor. Jeg kom over programmet 
deres “Signs and Wonders” ved en 
tilfeldighet, og jeg ble så imponert over 
det jeg så. Jeg har søkt Gud og fastet for 
å kjenne og møte ham. Jeg har mange 
spørsmål! Vær så snill å hjelpe meg og 
veilede meg. Jeg ønsker å vite mer om 
Jesus. 

SAT-7 seer fra Algerie (Ibraheem): 
Takk for skoletv-programmene deres. 
Undervisningen er veldig interessant og 
har svært høy kvalitet. Jeg takker Gud 
for alle som jobber i organisasjonen 
deres. Dere har virkelig hjulpet meg. 

SAT-7 seer fra Marokko (Hady):
Hei Rita (Leder i Sat-7). I dag var en 
annerledes og spesiell dag fordi jeg fikk 
pakken din som inneholdt en bunke 
bøker. Jeg setter så stor pris på alt du 
sendte meg. Jeg vil huske på denne 
dagen hele livet mitt. 

Gutt fra Marokko: 
Jeg kan ikke takke dere nok for deres 
forbønn da jeg var syk og trengte en 
operasjon for fire måneder siden. Det 
var en lang prosess med forskjellige 
komplikasjoner, men ved Guds nåde 
overlevde jeg. Må Gud beskytte dere og 
bevare dere.
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Sommervikar

Norea-sommer

Vi er så heldige å få hjelp av Sofie Arnesen i sommer. 
Hun skal blant annet jobbe med vår videoproduksjon og sosiale medier. 

Fangekasa Bibelcamping:
Søndag 21. juli blir det Håpskonsert med fokus på Håpets Kvinner. Dette er en en annerledes 
konsertopplevelse, hvor du gjennom musikk og historier får høre hvordan Gud reiser opp kvinner, 
familier og lokalsamfunn og gir dem håp. Med på konserten er Elisabeth Lillebø Sæth, Anne Birgitte 
Lillebø Bøe, Glenn Vorhaug og Merete Bøe.  
 
Mandag 22. juli er Jostein Sæth Mandagsgjest kl. 18.30. Han er Noreas internasjonale 
prosjektrådgiver og vil gi spennende glimt fra Noreas medieprosjekter i noen av verdens mest 

stengte områder.

Onsdag 24. juli taler Elisabeth Lillebø Sæth på kveldsmøtet. Hun er blant annet 
koordinator for Norea Håpets Kvinner i Norge.  

UL2019 i Kongeparken 23-27 juli: Her skal vår ungdomskonsulent, Marie Hansen. 
I tillegg til å stå på standen vår vil hun også holde seminar om radioprogram til Nord-Korea.
 

Skjærgårdssang i Langesund 9-11 august: Ved vår stand vil du møte Roald Arnesen. Han 
er musiker og forkynner i Norea, og har ferske historier å fortelle blant annet fra Nord-Korea 

som han nylig besøkte. Veldig hyggelig om du kommer innom standen og tar en prat. Ønsker du 
besøk av Norea til din menighet eller forsamling, så er Roald rette mannen å prate med.

Norea opplever for tiden stor interesse fra mange som vil bli 
med å støtte arbeidet som fast giver. Dette gir både oss og 
den som gir oversikt og forutsigbarhet. Så er vi også utrolig 
takknemlige til Roald Stevik som har gitt oss tre malerier vi 
kan få gi videre. I fjor trakk vi en vinner blant 100 nye faste 
givere (eller de som har økt sitt trekkbeløp). I desember 
satt vi i gang en ny kampanje på 100 faste givere, og nå kan 
vi jammen allerede foreta en trekning på maleri nr. 2. Den 
heldige vinneren ble Stein Arild Boi Pedersen. Vi gratulerer 
han så mye, og han skrev blant annet dette i en melding til 
Norea:
Kan det å gi være med på å hjelpe andre, ikke minst hjelpe andre 
til å bli kjent med Jesus, er det lite som er større.

Fast giver vant maleri

Kjøp CD i Noreas nettbutikk

Marie Hansen

Roald Arnesen
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I vår signerte vi en avtale med Morten Samuelsen om 
konsertsamarbeid. Han er etter hvert blitt godt kjent på Sør- 
og Vestlandet. Mange husker han kanskje som ung gutt med 
kassettene «Morten, Espen og far»? I de senere år har Morten 
drevet for seg selv, og i år gir han ut et solo-album med tittelen 
«Til Trøst». 

Det spesielle med Noreas Håpskonserter er at innimellom 
sangene vil du få sterke historier og glimt fra mediemisjon 
bak stengte grenser. Vi gleder oss til å besøke forsamlinger og 
menigheter rundt i Norge, og gi deg som kommer en flott og 
mektig musikalsk opplevelse som inspirer til misjon, og ikke 
minst trivelig samvær over en kaffekopp i pausen. Den første 
konserten skjer i Eiken Bedehus den 6. september. Ta kontakt 
om du ønsker besøk fra oss. 

Tema for helga: “Håp for de unådde”. Det blir sterke møter 
med mennesker bak stengte grenser som har tatt imot 
Jesus - gjennom radio, TV og internett, samt mennesker 
som står sentralt i arbeidet med å få evangeliet ut. Sentral-
Asia og Øst-Afrika vil være blant områdene som står i fokus 
denne helga.

Undervisning og musikk: Noreapastorene Asbjørn Kvalbein 
og Svein Anton Hansen bidrar med bibeltimer og andakter 
i løpet av helga. Du kan også glede deg til musikk/lovsang 
ledet av Roald Arnesen, Elisabeth Lillebø Sæth og team, og 
et helt nytt kor vil se dagens lys under denne helga.

Sted: Hamresanden Resort Camping rett utenfor 
Kristiansand. Programmet for helga er tilpasset flytider til 
og fra Kjevik Lufthavn som ligger like ved.

Påmelding og pris: Prisene varierer fra svært rimelig til mer 
ordinær pris. Du kan for eksempel ta med noen venner og 
dele på en leilighet? Du kan også komme på dagsbesøk.  
Finn din pris og meld deg på via vår nettbutikk på norea.
no, eller ring oss på tlf. 38 14 50 20. 

Håpskonserter med Morten Samuelsen

Velkommen til Noreaweekend
Fredag 18. – søndag 20. oktober 2019



Gavekonto: 8220.02.90158
Kontakt oss på tlf. 38 14 50 20
post@norea.no

Nysatsing i Vest-Afrika
Mens islamister sprer terror og frykt, deler vi evangeliet om Jesus med stadig 
nye folkegrupper i dette området. Et av programmene vi planlegger er rettet 
mot barn – fremtidens ledere. Via en kraftig mellombølgesender og lokale FM-
radioer vil vi sende en programserie kalt «Samuel». Gjennom 
disse sendingene vil barna bli kjent med Jesus. Samtidig vil 
de få styrket sitt selvbilde, og de vil få hjelp til å stå imot 
utnyttelse. Ofte vil også voksne møte Jesus gjennom slike 
programmer. 

Vil du være med på å gjøre dette mulig?

PS: Programserien «Samuel» koster 300 000 kroner i året . Det tilsvarer 5 770 kroner pr uke, eller 824 kroner for en dag. Overskytende midler går til annet arbeid i Vest-Afrika.


